
 

Pola Office + 
 

Инструкция за употреба 
 

Супер бързo!!! 
 

Необходимо е минимално „време на стола”. Целият процес отнема по малко от 30 мин. По малко 
„време на стола” означава по голям комфорт и удовлетворение за пациента. Уникалната 37,5% водороден 
пероксид формула осигурява бързо освобождаване на пероксид йони за да започне процеса на избелване. 
Не се изисква избелваща светлин., Pola Офис + може да се използва с или без избелваща светлина, тъй 
като продукта не изисква допълнителна активация. 

  

Максимално удобно!!! 

 
       Чрез неутрално рН Pola Office + осигурява максимален комфорт по време на и след лечението. По-
краткото време на лечение води до по-малък дискомфорт и по-ниска чувствителност на пациентите. Не се 
изискват отделни десензитайзери. Pola Office + има вградени десенсибилизиращи съставки, които 
инхибират пост-оперативната чувствителност. Калиев нитрат, ключът - съставка за намаляване на болката, 
прониква в нервните окончания като блокира предаването на чувствителни нервни импулси което има 
успокояващ ефект. 

Не се изисква смесване. Двойнaта спринцовка смесва гела докато го прилагате директно на зъба. Това 
гарантира смес от прясно активиран гел. Финият апликатор позволява лесно приложение,особено в малки 
петънца. 

 
1. Определете и запишете цвета на зъбите преди третиране. 

2. Почистете зъбите само с флуорно базирана  пудра. 

3.       Поставете усторазтворител и след това покрийте изложената повърхност на устните с предпазният 
гел. 

4. Подсушете зъбите и приложете 
гингивалната бариера към двете дъги, леко 
покривайки емайла и интерпроксималните 
повърхности. 

 
5. Светнете бариерата с веещо движение за 

10-20 секунди докато бариерата втвърди. 

 
6. Нанесете тънък слой гел  върху всички 

зъби които искате да избелите. 

 
7. Оставете гела така за 8 минути 

(Опционално: при тази фаза може да се 
използва и светене с фотолампа.  

 

Аспирирайте остатъчната маса използвайки 
аспираторен накрайник 

 
8. Извършете стъпки 6-8 три пъти (макс 4 

пъти).  

 
9. След последната апликация, отстранете 

гела след което изплакнете и аспирирайте 
отново. 

 
10. Отстранете гингивалната бариера. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                              
1. Изолирайте зъба ефективно. 

Използването на кофердам, интерпроксимални клинчета и лигатури е строго препоръчително. 
   
2. Защитете устната лигавица. 
Може да приложите защитен крем (вазелин) около устната лигавица за предотвратяване на 

химически изгаряния от пероксида. 
 
3. Уверете се, че ендодонтската обтурация е адекватна. 
Каналопълнежното трябва да е плътно и областта асимптоматична(да не показва никакви 

признаци на заболяване).Канала трябва да бъде завършен най-малко месец преди избелването. 
Отстранете горния слой на каналопълнежното от пулпната кухина до 1-1.5 мм под ръба на венеца. 
Поставете цинк фосфат цимент или глас йономер над гутаперчата за да я изолирате от пулпната 
кухина. Качеството на обтурацията на кореновия канал винаги трябва да бъде оценена клинично и 
рентгенологично преди избелване. Адекватната обтурация осигурява по-добра цялостна прогноза 
за третирания зъб. Осигурява и допълнилна защита от увреждания, причинени от пероксида на 
периапикалните тъкани и периодонталния лигамент. 

 
4.Използвайте предпазна бариера 
Това е от съществено значение за предотвратяване на изтичане на избелващи агенти, които 

могат да проникнат между гутаперчата и стените на канала и да достигнат периодонталния 
лигамент, както и денталните туболи, латералните канали или апекса. 

 
5.Избягвайте етцване. 
Попадайки в пулпната кухина, киселинните материали могат да доведат до нежелани реакции 

и възпаления. 
 
6.Отзовавайте пациента периодично. 
Избелваните зъби трябва да се преглеждат периодично. Коренова резорбция може да се 

открие най-рано 6 месеца след избелването. Ранното откриване подобрява прогнозата и 
увеличава шанса за успешна коригираща терапия. 

 
                                                 

1. Изолирайте зъбa / зъбите подложени на избелване с кофердам.  
Забележка: Ако не използвате кофердам, покрийте приблизително половината от съседните 

зъби с 3-4 мм слой Gingival barrier за да ги предпазите от топлинния дискомфорт получен при 
светенето с фотолампата. Това се прави при избелване на умъртвен зъб. 

 
2. Осигурете достъп до пулпната кухина, отстранете композитите и гутаперчата на разстояние 

2-3 мм апикално от ЦЕГ(цименто-емайлова граница). Поставете цинк фосфат цимент или глас 
йономер с дебелина 1мм за да осигурите бариера между запечатания канал и избелващия гел. 

 
3. Поставете Pola Office+ или Pola Office (смесено) в отворената кухина и на лабиалната 

повърхност. 
 
4. Ако избелвате и двете повърхности едновременно, имате нужда от 2 източника на 

фотосветлина. 
 
Забележка: Pola Office+ или Pola Office имат нужда да се светят 30 сек., след което се оставят 

на/в зъба за 8 мин. 
 
5. Отстранете гела. 
 
6. Повторете стъпки 3-5 докато постигнете желания цвят. 
 
7. След последното прилагане, отстранете и изплакнете гела. 

 
 

 

Вносител:  
„Мипис” ООД – Варна 

mipis@abv.bg 
www.mipis.com 

Производител: 
SDI Limited - Австралия 

 
Варна 

ул.”Генерал Цимерман” №55 
тел/факс: 052 / 612 123 

 

 
Варна 

ул.”Патриарх Евтимий” №35 
тел/факс: 052 / 601 648 

 
София 

ул.”Перник” 91 
02 / 952 66 45 

0882 / 508 239; 0882 / 820 766 

Съвети за ендодонтско избелване 
 

Процедура по лечение 
 

mailto:mipis@abv.bg
http://www.mipis.com/

